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Przez Najświętszy 

Sakrament 

 
Polska  

będzie uratowana   

papież Pius IX   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ja was wybrałem  
i was powołałem, 

 potrzebuję was  
i wzywam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O te słowa prosi Matka Boża, żeby przybliżyć dzień II-giej Piędziesiątnicy 

 
„Ja, Duch Święty daję 

wam obietnicę – o ile nie 
wypuścicie sztandaru 

Matki Bożej Oblubienicy 
Ducha Świętego – 

przetrwacie, bo Ja będę 
z wami. Przygotujcie się 
do wytrwałości, miłości i 

świętości, tylko pragnijcie 
być świętymi…  

Nie lękaj się mały 
człowieku…Amen” 

Duch Święty do s. Zofii,  

Sobota, 7.01.2006  

 

WSKAZÓWKI, ZADANIA, OBIETNICE  
DLA MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO (1) 

11.12.1988 (...) Potrzebuję was, Małych Rycerzy. Porywaj ich do walki ze złem.  (...) Ci co 
zostaną Małymi Rycerzami Mojego Miłosierdzia, obiecuję im zbawienie. W ich sercach 
zapalę ogień Mej Miłości, przez który będą zdobywać dusze dla Mnie. Umocnię ich we 
wszystkim, aby znosili wszystko dla mnie, co ich spotka. Ci Rycerze będą Moją Gwardią, 
którzy nie ulękną się niczego, bo Ja będę z nimi. Moja Miłość ich osłoni i będę w ich 
sercach Królem.  

25.12.1988 (...) Na ziemi wezwę wszystkie Moje dzieci, które są mi wierne i kochają Mnie. Z nich stworzę 
Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Oni będą zdobywać Mi dusze słabe, które już nie potrafią się 
dźwignąć.  Moje dzieci powołane do tego dzieła otrzymają siłę i moc dla dusz słabych. Oni będą znać dobro 
i zło w każdym człowieku. Będą mogli ogarnąć słabe dusze swoim pragnieniem, aby dusza mogła poznać, 
w jakim jest stanie i zapragnąć uwolnić się od zła.(...)  
4.05.1990 (...) Wy dzieci, jednoczcie się i głoście Słowem Bożym, aby wszyscy się nawracali. Wszystkie 
wasze ofiary o zbawienie dusz ludzkich, będą dowodem, że Mnie miłujecie i jesteście dziećmi miłosiernymi. 
Walczcie Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego. Nadszedł dla was czas, aby stanąć do walki ze złem, a 
Miłosierdzie Boże zacznie promieniować na cały świat. Co macie czynić, otrzymacie w oznaczonym czasie.  
31.05.1990 (...) Jesteście wybrani, by ratować świat. Płomień miłości przez was będzie wnikał w 
najzatwardzialsze serca ludzkie - będziecie, jak żywe pochodnie płonąć, bo Duch Święty będzie trzymał tę 
pochodnię, aby nigdy nie zgasła. Ona będzie płonąć w was wiecznie. Dzieci Moje. Przed wami zadanie - 
służyć Bogu, być Jego narzędziem i całkowicie zapomnieć o sobie. Myślicie tylko o tym, że jesteście małą 
cząstką Jezusa i Jego miłością. Na ziemi twoja pokora i miłość do stwórcy, będzie twoją bronią. Nie 
lękajcie się niczego, bo miłość w was będzie silniejsza od wszystkiego. Jesteście Moją miłością, gdzie 
mogę przebywać, ponieważ jej pragniecie i ją przyjmujecie, a w tym jest siła i moc.  Wy pragniecie 
wszystkiego, co jest dobre i to jest najważniejsze.(...)  
12.06.1990 (...) Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego mają wielkie zadanie. Te dzieci otoczę szczególną łaską. 
Tylko musi u was panować zgoda i miłość, aby te łaski nie były zmarnowane. Za jeden bunt, osobę 
wykluczyć ze zgromadzenia na okres trzech miesięcy.  Nie daję wam Moje dzieci szczególnych poleceń, 
bo gdy przyjdzie czas na was, otrzymacie je, a będzie ich wiele.  
2.07.1990 (...) Jednoczcie się dzieci Moje, bo wkrótce będę was potrzebował. Niech dołączą się te dzieci, 
które jeszcze nie mają światła. Do końca tego roku będą ujawnione wszystkie Moje dzieci wybrane i staną 
do walki przeciw złu. Każdy otrzyma jednego anioła, przez którego będzie wspierany w siłę i moc do 
wypełniania Woli Bożej. W tym dniu otrzymacie błogosławieństwo Boże na te dni ostateczne. Walka będzie 
ciężka, ale zwycięstwo nastąpi w pełni. Choć szatan zapanował na całym świecie i myśli, że zwycięży, ale 
ta niewielka grupa Moich dzieci, którymi będę się posługiwał z taką siłą i mocą, będzie zwyciężać zło, że 
dzieci świata doznają wielkiego przerażenia.  

3.07.1990 Rycerz w rękach Boga musi być narzędziem posłusznym i gotowym na wszystko i o ile będzie 
taka Wola Boża, wszystko wykonywać z miłością. (...) Miłujcie Mnie, choć nie widzicie, a gdy Mnie ujrzycie, 
staniecie się podobnymi do Mnie. Tylko wytrwajcie w miłości i wierzcie, że przyjdę w obłokach chwały. 
Ujarzmiajcie swoje ciało, aby nic nie pragnęło, co pochodzi od świata. (...) Wy Moi Mali Rycerze Miłosierdzia 
Bożego, moje promienie będą was osłaniać na tej drodze walki ze złem, nie dosięgnie Was ręka ludzka, 
ani szatańska. 
5.04.1990 (...) Ci Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego będą pod opieką Kościoła 
Świętego. Z tych Rycerzy powstanie Trzeci Zakon. Jak się zorganizujecie i będziecie 
gotowi jako Mali Rycerze, starajcie się o zatwierdzenie przez Kościół, bo na te 
ostateczne czasy i Kościół musi mieć wsparcie.  

(Z książki „U źródeł Bożego Miłosierdzia”, s. Zofia Grochowska, założycielka Legionu Małych Rycerzy MSJ) 

 

 

Przyjdź Duchu Święty – 

Przyjdź przez potężne wstawiennictwo 

Niepokalanego Serca Maryi, 

Twojej umiłowanej oblubienicy! 



 
 

 

Na Apelu Jasnogórskim  

w Kaplicy Cudownego Obrazu  

Królowej Polski 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

  

 

   

V REKOLEKCJE DLA LEGIONU MAŁYCH RYCERZY  

MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO 

W CZĘSTOCHOWIE, 20-22.04.2018 

Dom Rekolekcyjny Misjonarzy Krwi Chrystusa 

Błogosławieństwo  

ks. Zenona  

z namaszczeniem  

olejkiem nardowym  

– zwanym olejkiem 

radości Bokser  

Tomasz 

Adamek 

po Apelu  

przed 

zakrystią 

 

Nauka rekolekcyjna – głosi 

Ks. Zenon Wachowicz   

Zakrystia jasnogórska – po apelu spotkanie uczestników rekolekcji  

z bratem szkolnym oraz z ks. abp Wacławem Depo,  

który udzielił obecnym na fot. swojego błogosławieństwa 

W recepcji Domu 

Rekolekcyjnego 

- Adoracja Najśw. 

Sakramentu 

Kaplica Domu 

Rekolekcyjnego - 

Tabernakulum 

W jadalni na 

parterze Domu 

Rekolekcyjnego 

XIII PIELGRZYMKA ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ  

- LEGIONU MAŁYCH RYCERZY  

MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO  

JASNA GÓRA, 20-22.04.2018 

DROGA KRZYŻOWA NA WAŁACH JASNOGÓRSKICH 

 

Akt Zawierzenia MB 

Legionu MRMSJ 

Ks. Lesław Krzyżak   

Konferencja w Auli  

o. Augustyna Kordeckiego  

– głosi 

Ks. dr Zenon Wachowicz   

Msza św. o północy  – 

przewodniczy ks. Lesław 

Krzyżak, homilia Ks. Zenon 

Wachowicz   

Andrzej 

Moszczyński 

 

 

 

 

Głosi swoje 

świadectwo 

nawrócenia   

Wystąpienie 

rycerki Bożeny  

z Poddębic  

 

 

 

 

w obronie dzieci 

poczętych   

Uczestnicy uczty duchowej w Kaplicy Cudownego 

Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej 

Ponad 200-osobowa reprezentacja XIII Pielgrzymki 

Zawierzenia w auli o. Augustyna Kordeckiego   

 


